
Двигател
2.0 i-MMD HYBRID 

FWD 
2.0 i-MMD HYBRID 

AWD

Задвижване FWD AWD

Трансмисия e-CVT

Вид Hybrid

Работен обем (куб. см) 1993

Степен на сгъстяване 10,3

Брой клапани на цилиндрите 4

Стандарт на емисиите Евро 6

Показатели

Макс. мощност (кВт @ об/мин) 107 @ 6200

Макс. мощност (к.с. @ об/мин) 145 @ 6200

Макс. въртящ момент (Нм @ об/мин) 175 @ 4000

Максимална мощност на електромотора (кВт [к.с.]) 135 [184]

Максимален въртящ момент на електромотора (Нм) 315

0 → 100 км/ч (сек) 8,8 9,2

Макс. скорост (км/ч) 180

Вредни емисии по унифицирания световен стандарт WLTC
Комбиниран режим CO₂ (г/км) 156 166-168

Разход на гориво по унифицирания световен стандарт WLTC
Ниска скорост / средно висока скорост/ висока скорост (л/100 км) 7,9 / 5,4 / 5,7 8,3 / 5,4/ 6,3

Разход на гориво 
по унифицирания световен стандарт WLTC

2.0 i-MMD HYBRID 
FWD

2.0 i-MMD HYBRID 
AWD

Високо натоварен режим / комбиниран режим (л/100 км) 8,3 / 6,9 8,9 / 7,3

Вредни емисии по eвропейски стандарт NEDC
Комбиниран CO₂ (г/км) 120 126

Разход на гориво по европейски стандарт NEDC
Градски цикъл (л/100км) 5 5,1

Извънградски цикъл (л/100км) 5,4 5,7

Комбиниран цикъл (л/100км) 5,3 5,5

Размери

Дължина (мм) 4600

Широчина, без страничните огледала (мм) 1855

Широчина, със сгънати странични огледала (мм) 1931,8

Широчина, включително със странични огледала (мм) 2117,2

Височина - включително антена тип "Перка на акула" (мм) 1679 1689

Колесна база (мм) 2601 2600

Предна следа (мм) 1601 1598

Задна следа (мм) 1617 1613

Пътен просвет - ненатоварен (мм) 190 200

Максимален брой места 5

Диаметър на обратен завой (м) 11,4

ДА УСЕТИМ ХИБРИДА

Бултрако АД си запазва правото да променя описаните по-горе спецификации, включително и предлаганите цветове със или без предизвестие по собствени преценка и съображения. Възможни са по-големи и по-малки промени. 
Допълнителна актуална информация ще откриете при най-близкия оторизиран дилър на Honda.

Бултрако АД – официален вносител за България. 
Бултрако Моторс Пловдив
бул. Пазарджишко шосе 82 

www.honda.bg
Бултрако Моторс София – Изток
бул. Ботевградско шосе 326 
телефон: 02 8181 980

Бултрако Моторс София – Юг
бул. България 111 
телефон: 02 8181 968 телефон: 032 908 170



PREMIUM AGATE
BROWN PEARL

PREMIUM CRYSTAL
RED METALLIC*

CRYSTAL
BLACK PEARL

PLATINUM
WHITE PEARL

LUNAR
SILVER METALLIC

MODERN
STEEL METALLIC

RALLYE
RED**

COSMIC
BLUE METALLIC

COMFORT STYLE PLUS PREMIUM

PRESTIGE 

2.0 i-MMD FWD
e-CVT

2.0 i-MMD FWD / AWD
e-CVT

2.0 i-MMD FWD / AWD
e-CVT

2.0 i-MMD 184 к.с. FWD / AWD
e-CVT

Емблема HYBRID; Ел. паркинг спирачка с авт. задър-

жане; Авт. фарове; Предни светлини с таймер; Дневни 

LED светлини; Предни LED фарове с умиватели; LED 

фарове за мъгла; Ел. регулируеми и отопляеми 

странични огледала; Асистент за потегляне под наклон; 

Предупреждение за челен удар; Асистент за спазване 

на пътната лента; Предупреждение за напускане на 

пътната лентата; Система за предотвратяване на напус-

кането на пътното платно; Интелигентен ограничител 

на скоростта; Асистент за динамично управление 

AHA; Сигнализация при спад на налягането в гумите; 

Включване на аварийни светлини при рязко спиране; 

Спирачна система, намаляваща риска от челен удар; 

Разпознаване на пътни знаци; Аларма и имобилайзер; 

Икономичен режим ECON; Предни отопляеми седалки; 

Сгъваеми с едно движение задни седалки, делими в 

отношение 60/40; Механично регулиране на височината 

на шофьорската седалка; Ел. лумбална опора за шо-

фьора; Автоматичен климатик; Интелигентен мултиин-

формационен дисплей; Адаптивен автопилот/интелиген-

тен адаптивен автопилот; Спазване на дистанция при 

ниска скорост; Централно заключване с дистанционно 

управление с 2 сгъваеми ключа; Лостчета на волана за 

превключване на предавките; 5-инчов аудиомонитор 

с дигитално DAB радио; 8 говорителя; Управление на 

аудиосистемата от волана; Bluetooth™ „свободни ръце“; 

1 x USB порт; 18-цолови алуминиеви джанти; Щора на 

багажника; Комплект за ремонт на гуми и др.

Освен включеното в ниво Comfort обзавеждане, 

Style Plus предлага:

Автоматични чистачки; Електрически стъкла и странич-

ни огледала с дистанционно управление; Автоматично 

наклоняване на страничните огледала при движение 

на заден ход; Осветление в жабката; Двузонов 

автоматичен климатик; Сензори за паркиране (отпред 

и отзад); Камера за обратно виждане; Автоматично 

затъмняване на огледалото за обратно виждане; След-

ване при ниска скорост; Кожен волан; Honda CONNECT 

с навигация Garmin: 7-инчов сензорен дисплей, 

дигитално AM/FM/DAB радио, Apple CarPlay®, Android 

Auto™, интернет радио, съвместимост с приложението 

Aha™ и интернет сърфиране*; 2 x USB букси отпред; 2 x 

USB букси отзад (само с функция на зарядно); Аудио-

система с 9 говорителя и високочестотна система с 

вкл. събуфери и др.

Освен включеното в ниво Style Plus обзавеждане, 

Premium предлага:

Регулируема във височина предна пътническа седалка; 

Регулиране на лумбалната опора на предната пътниче-

ска седалка; Релси на покрива; Тонирани стъкла; Кожен 

салон; Амбиентно осветление (пътник/шофьор/дръжки 

на врати); Умно влизане и стартиране; Отопляемо 

предно стъкло в зоната на чистачките; Информация за 

мъртвата зона на видимостта и следене на напречния 

трафик при заден ход; Активни завиващи светлини 

(само за версията с 4 задвижващи колела) и др.

Освен включеното в ниво Premium обзавеждане, 

Prestige предлага:

Панорамен отваряем покрив; Head-up дисплей; Отоп-

ляем волан; Задни отопляеми седалки; Безконтактно 

отваряне и затваряне на багажника; Електрическа 

регулируема седалка за шофьора с 8 позиции и памет; 

Амбиентно осветление в тавана и др.

ЦВЕТОВE, В КОИТО 
ЩЕ СЕ ВЛЮБИТЕ

*Свързването с приложението Aha™ (включително и интернет радио) и ин-
тернет сърфирането стават чрез WiFi тетеринг или мобилен WiFi рутер. При 
използването на приложения с Honda CONNECT е възможно да настъпят 
потребление на данни и такси за роуминг. Препоръчваме да проверите 
включените в мобилния Ви пакет услуги. Интернет сърфирането е въз-
можно само, докато автомобилът е в престой. Само iPhone 5 с iOS 8.4 или 
по-нови версии са съвместими с Apple CarPlay®. Възможно е наличността 
на Apple CarPlay® и някои негови функции да варират според региона и 
това подлежи на промяна. За да използвате Android Auto™, е необходимо да 
свалите приложението от Google Play™ на смартфона си. Само Android 5.0 
(Lollipop) или поактуални версии са съвместими с Android Auto™. Наличието 
на Android Auto™ за определени географски региони подлежи на промяна. 

*Premium Crystal Red Metallic е наличен само за нива на оборудване Premium и Prestige. **Rallye Red е наличен само за нива на оборудване Comfort и Style Plus в 5-местна конфигурация.


